รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
1. สพฐ.ได้มีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 1 คน ได้แก่
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2. การจัดทา MOU (Memorandum of Understanding) บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. แนะนาผู้บริหารโรงเรียนใหม่ จานวน 10 คน ได้แก่
1. นางสาวสมฤทัย รอดพูนพงศ์
โรงเรียนวัดพลวง
2. นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
โรงเรียนวัดปากน้ํา (ประสาทวิทยาคาร)
4. นายสิทธิโชค จี๋คีรี
โรงเรียนบ้านเขาทอง
5. นางธนัณฎา ประจงใจ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
6. นางสาวปารีณา ทองตื้อ
บ้านคลองน้ําเป็น
7. นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์
หนองมะค่า
8. นายเสกสรร สุขเลิศ
บ้านช้างข้าม
9. นางไปรยา แลกะสินธุ์
บ้านเกาะเปริดฯ
10. นายณัฐภัสสร์ โภคพิพัฒน์
บ้านท่าขาหย่าง
4. แนะนาศึกษานิเทศก์ใหม่ จานวน 3 คน ได้แก่
1. นางสุพรรณี สุทธิประภา
2. นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง
3. นางสาวศรีวรินทร์ สมทรัพย์
5. การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2562
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2562 จํานวน
7 ราย ได้แก่
1. นายกมล ต้นภูเขียว
ครูโรงเรียนวัดตกพรม
2. นายศุภากร ทัศนสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
3. นางรุ่งนภา เพชรชาย
ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
4. นายคมสัน พันหล้า
ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว
5. นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านตามูล
6. นายรุจิรวัทน์ วิสธุ ิเกษตรสกุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
7. นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง
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6. การมอบเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2562
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
ประจําปี 2562 จํานวน 86 ราย ทั้งนี้ ผู้อํานวยการลูกเสือ จะมอบเข็มชั้นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านมะขาม จํานวน 5 ราย คือ
1. ด.ญ.นิสารัตน์ เพิ่มพร
2. ด.ญ.สุจิณณา เด่นดวง
3. ด.ญ.สุชาดา ญานุวัตร
4. ด.ญ.ยลดา รุ่งฉวี
5. ด.ช.พรชัย บุญเปรี่ยม
7. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในฐานะประธานเขตตรวจราชการที่ 9
แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจําปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ และขอมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านตาเรือง
ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ลําดับที่ 3
2. โรงเรียนมิตรภาพ 20
ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ลําดับที่ 1
3. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย
ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ลําดับที่ 2
8. มอบโล่ และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
1 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
2 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
3 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
1 โรงเรียนวัดทับไทร

ยอดเยี่ยม
ดีเด่น
ดีเด่น
ยอดเยี่ยม
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2
-----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
จํานวน 130 คน (ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)
ผู้ไม่มาประชุม เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมสภานักเรียน
จาการประชุมสภานักเรียน เด็กเสนอความต้องอยากให้ผู้ใหญ่ทําให้ ต่อรัฐมนตรี 4 ข้อ
คือ
1. อยากเห็นการลดพลาสติก ลดการใช้วัสดุที่ทําให้ภาวะโลกร้อน
2. การมีจิตอาสา เช่น เยี่ยมคนแก่ติดเตียง ทําความสะอาดสาธารณประโยชน์
เป็นต้น
3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น การหลอกเด็กให้เป็นเยื่อ ด้วยการ
ถ่ายคลิปวีดีโอลามก เป็นต้น
4. การรังแกกัน เช่น ถูกเพื่อนล้อ ทําให้เป็นเหตุให้ฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกาย
เป็นต้น
1.2 คุณภาพห้องเรียน ครูต้องรู้จักเด็กทุกคน ระบบดูแลนักเรียนต้องเข้มแข็ง ต้องดูแล
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคน ฝากผู้บริหารระดับเขต ระดับโรงเรียน ต้องยกระดับคุณภาพการเรียน
1.3 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และ ไวรัสโคโรนา 2019 จันทบุรี เป็นกลุ่มเสี่ยง
เนื่องจากอยู่ชายแดน และมีสถานคัดและบรรจุผลไม้(ล้ง) ของคนจีนจํานวนมาก ให้เฝ้าระวังตนเองด้วย
1.4 งบประมาณ งบลงทุนมีแต่แจ้งจัดสรร แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน งบลงทุนไตรมาส 2
ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 50 แต่ขณะนี้งบประมาณยังไม่มา การเบิกจ่ายจะไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเงินมา
ล่าช้ามาก
1.5 ขอบคุณโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ําแดง
อําเภอขลุง โรงเรียนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อําเภอมะขาม และโรงเรียนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ฯ อําเภอสอย
ดาว ทั้ง 3 โรงเรียนนี้ สพป.จันทบุรี เต 2 ต้องจ้างครูปฐมวัยให้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. สรุปผลการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563)
1. ระดับศูนย์สอบ
ที่
รายการ
ผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
1 กํากับและติดตามการส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินการได้
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ครบถ้วน
2 กําหนดสนามสอบและจัดห้องสอบ
- สนามสอบระดับชั้น ป.6 จํานวน 14 สนามสอบระดับชั้น
สนามสอบ 87 ห้องสอบ
ม.3 โรงเรียน
- สนามสอบระดับชั้น ม.3 จํานวน 6
บ้านตรอกนอง
สนามสอบ 26 ห้องสอบ
โต๊ะ-เก้า ไม่เพียงพอให้
นักเรียนนั่งสอบ
3. จัดประชุมคณะทํางานระดับศูนย์สอบและ
- จัดประชุมคณะทํางานระดับศูนย์สอบ
ระดับสนามสอบ
วันที่ 29 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้า
ประชุม 125 คน
- จัดประชุมคณะทํางานระดับสนาม
สอบ วันที่ 24 มกราคม 2563
จํานวนผู้เข้าประชุม 235 คน
4 พิจารณาอนุมัติในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ - นักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 7 คน
(walk in) ที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ (สทศ.5)
- นักเรียนชั้น ม.3 จํานวน 5 คน
5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติ
- ตัวแทนศูนย์สอบสนามสอบชั้น ป.6
หน้าที่ประจําสนามสอบ
จํานวน 28 คน
- ตัวแทนศูนย์สอบสนามสอบชั้น ม.3
จํานวน 12 คน
6 แก้ปัญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนย์ - การแก้ไขข้อมูล ใช้แบบอะไร
สอบและสนามสอบในระหว่างการจัดสอบ
- กรณีเด็ก walk in ใช้แบบทดสอบ
และใบเซ็นชื่อแบบไหน
- ตัวแทนศูนย์สอบสอบถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่
ละคน
- กระดาษคําตอบสํารองที่นักเรียนใช้
และไม่ได้ใช้ใส่ในซองเดียวกันหรือไม่
- การให้นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนแล้วเข้า - ผลการทดสอบจะ
สอบในที่นั่งเดิม (ทั้ง 2 โรงเรียน อยู่
ถูกนําไปคิดค่าคะแนน
สนามสอบเดียวกัน)
ที่โรงเรียนเดิม
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2. ระดับสนามสอบ
1. สรุปจํานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562
วิชา
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบ
ขาดสอบ เข้าสอบกรณีพิเศษ จํานวนแก้ไขข้อมูล
(สทศ.6)
ภาษาไทย
2,252
2,172
80
21
46
คณิตศาสตร์
2,252
2,172
80
21
46
วิทยาศาสตร์
2,252
2,172
80
21
46
ภาษาอังกฤษ
2,252
2,172
80
21
46
หมายเหตุ 1. สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ ด.ญ.สุภัสสรา เทียนหอม สอบวิชาคณิตศาสตร์ แต่ขาดสอบวิชา
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. สนามสอบโรงเรียนวัดทับไทร ด.ช.ยุทธภูมิ ไชยนา สอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ แต่ขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์
3. การแก้ไขข้อมูลของนักเรียนจากแบบ สทศ.6 จํานวน 46 คน แก้ไขชื่อ จํานวน 21 คน (ร้อยละ
45.65) แก้ไขนามสกุล จํานวน 16 คน (ร้อยละ 34.78) และแก้ไขเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 9 คน
(ร้อยละ 19.56)
2. สรุปจํานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562
วิชา
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบ
ขาดสอบ เข้าสอบกรณีพิเศษ
แก้ไขข้อมูล
(สทศ.6)
ภาษาไทย
726
683
43
6
16
คณิตศาสตร์
726
683
43
6
16
วิทยาศาสตร์
726
683
43
6
16
ภาษาอังกฤษ
726
683
43
6
16
หมายเหตุ 1. สนามสอบโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน ด.ช.สุดเขต เนินริมหนอง สอบวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย แต่ขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. การแก้ไขข้อมูลของนักเรียนจากแบบ สทศ.6 จํานวน 66 คน แก้ไขชื่อ จํานวน 7 คน (ร้อยละ
43.75) แก้ไขนามสกุล จํานวน 8 คน (ร้อยละ 50) และแก้ไขเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 1 คน (ร้อยละ
6.25)
3. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562
3.1. รับข้อสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
3.2. สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3.3. ส่งเอกสารประกอบการสอบที่เขตพื้นที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3.4. ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินเข้าระบบ NT Access ภายในวันที่
1 มีนาคม 2563
4. การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
4.1. สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 15 ศูนย์ เพื่อจัดทําแบบทดสอบให้ทุกโรงเรียน
4.2. โรงเรียนดําเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563
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4.3. โรงเรียนดําเนินการส่งไฟล์ผลการสอบลงแผ่น CD มายังกลุ่มนิเทศ ฯ ภายใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563
5. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
1. ประธานสนาม จํานวน 29 สนามสอบ รับเอกสารประกอบการสอบ ที่กลุ่ม
นิเทศฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
2. ดําเนินการทดสอบ สอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563
3. กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
6. การนาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณา
จากสภาพบริบทต่าง ๆ ของสถานศึกษา)
2. กําหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่
สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหา
3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ
รูปแบบข้อสอบ และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการ
ทดสอบ O-NET, RT และ NT ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา
7. ขอบข่ายการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562-2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กําหนดขอบข่ายการนิเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศการศึกษา โดยยึดกรอบของการนิเทศการบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้
1. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
2. การอ่านออกเขียนได้ (ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ 1–3 อ่านออกเขียนได้ และ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 4–6 อ่านคล่องเขียนคล่อง)
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. การนิเทศภายในโรงเรียน
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
9. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
10. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
11. การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)
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12. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Program for International Student Assessment : PISA)
13. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
14. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
15. การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และทัศนคติที่ถูกต้อง
16. การจัดการศึกษาปฐมวัย (พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการ ใน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมเสรี 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6. กิจกรรมเกมการศึกษา)
17. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริม
การศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะอาชีพ ภาษา ICT) และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด
รัฐ โรงเรียน)
8. โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย รุ่นที่ 9 จํานวน 37 โรงเรียน ตาม
หนังสือ สพป.จบ.2 ที่ ศธ 04031/ว3490 ลงวันที่ 27 พ.ย.2562
8.1. ให้ส่งไฟล์การจัดกิจกรรม จํานวน 20 กิจกรรม
8.2. จัดทําเอกสารโครงงาน จํานวน 1 โครงงาน ส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563
9. โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ที่รับการประเมินภายนอกรอบสี่ จํานวน
15 โรงเรียน
ลําดับที่
ชื่อโรงเรียน
วันที่รับการประเมิน
1
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
23 – 24 ธันวาคม 2562
2
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
2 – 3 มกราคม 2563
3
โรงเรียนบ้านตาเรือง
6 – 7 มกราคม 2563
4
โรงเรียนบ้านมะขาม
6 – 7 มกราคม 2563
5
โรงเรียนพลิ้ว
8 – 9 มกราคม 2563
6
โรงเรียนบ้านทับช้าง
8 – 9 มกราคม 2563
7
โรงเรียนบ้านหนองระหาน
10 – 13 มกราคม 2563
8
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
13 – 14 มกราคม 2563
9
โรงเรียนวัดกะทิง
14 – 15 มกราคม 2563
10
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
20-21 กุมภาพันธ์ 2563
11
โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
4-5 กุมภาพันธ์ 2563
12
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
13
โรงเรียนวัดทับไทร
11-12 กุมภาพันธ์ 2563
14
โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน
13-14 กุมภาพันธ์ 2563
15
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
17-18 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุม

รับทราบ
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4.2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้แจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมทั้งสิ้น 7 หลัง และลานกีฬา
อเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) จํานวน 1 แห่ง วงเงินรวม 24,555,900.-บาท ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
จํานวน 8 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรได้มารับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จากงานพัสดุกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์แล้ว
2. ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบฯ จํานวน 34 โรงเรียน วงเงิน
รวม 8,004,700.-บาท
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 2 โรงเรียน วงเงินรวม 599,900.-บาท
4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ก่อสร้าง
บ้านพักครู สําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 6 วงเงินรวม 983,300.-บาท
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเตรียมดําเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทําแผน การจัดทําร่างขอบเขตของงาน การจัดทําราคา
กลาง เพื่อพร้อมที่จะทําสัญญา โดยจะก่อหนี้ผูกพันและดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจํางวด
สําหรับการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา
3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563) ทั้งนี้ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอนได้ผู้ให้เช่าไว้
ก่อน การลงนามในสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นราย ไตรมาส ดังนี้
งบรายจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
(สะสมร้อยละ)
12
54
77
100
ภาพรวม (ทุกงบ)
รายจ่ายประจํา

28

58

80

100

รายจ่ายลงทุน

8

40

65

100

-รายการงบลงทุนปีเดียว ให้พิจารณากําหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็ว
ขึ้นเพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563
-รายการงบลงทุนผูกพันใหม่ ควรดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ส่ ง ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาจั น ทบุ รี เขต 2 เรื่ อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ให้โรงเรียนทราบและดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ไปแล้ว
นั้น ในการนี้ เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน ขอให้ผู้บริหารดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามให้ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน รายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบรายงานการรับนักเรียน (https://admission.bopp-obec.info) ตามปฏิทินการ
รับนักเรียน ดังนี้
1.1 การรับสมัคร (รายงานทุกวัน)
1. ระดับก่อนประถมศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2563
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563
1.2 การรับไว้ (มอบตัว)
1. ระดับก่อนประถมศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2563
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2563
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 เมษายน 2563
2. รณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่บริการระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เพิ่มขึ้น
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ปกครอง นักเรียน
ประชาชนทั่วไป ได้เยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อการตัดสินใจในการเข้าเรียน
ที่ประชุม
รับทราบ
5

4.4 กลุ่มนโยบายและแผน
- ไม่มี 4.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4.5.1 เรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะขออนุญาตไป
ต่างประเทศ ให้ยื่นเสนอขออนุญาตลาไปต่างประเทศก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีไม่สามารถยืน่
ล่วงหน้าได้ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาไปต่างประเทศในช่วงเปิดภาคเรียน ยกเว้นกรณีจําเป็น เช่น ไปร่วมงานศพ บิดา
มารดา บุตร สามี ภรรยา เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ไปร่วมงานแต่งงาน ไปร่วมงานรับปริญญา เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
4.5.2 เรื่อง การเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552
ในการยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ให้ผู้เสนอขอรับการประเมิน ส่งสําเนาใบประกอบวิชาชีพครู สําเนาใบปริญญาบัตร
สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ทุกวุฒิการศึกษา และสําเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ส่งพร้อมกับแบบเสนอขอรับการประเมิน เนื่องจาก สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดรูปแบบคําสั่ง
ใหม่ โดยเพิ่มข้อมูลใบประกอบวิชาชีพครูแนบท้ายคําสั่งแต่งตั้ง ฉะนั้น จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาได้ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หากหมดอายุ ให้
รีบดําเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพ หากผู้เสนอขอรับการประเมินมีผลการประเมินวิทยฐานะผ่านการประเมิน
แต่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ จะไม่สามารถแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
ที่ประชุม
รับทราบ
4.6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดทําโครงการ
DLTV R Service เพื่อดําเนินการตรวจสอบ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ณ สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เบื้องต้น การดําเนินการถึงขั้นตอนสํารวจการใช้
งาน DLTV ของสถานศึกษา และรวบรวมเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการซ่อมบํารุง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
1. การจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลสิ้นปี)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec62/ เปิดให้
ดําเนินการกรอกข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2562 แล้ว โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม
2563 เวลา 16.30 น.
***ข้อแนะนา***
- ให้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
พิกัด ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน ข้อมูลเบอร์โทร ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- ให้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยสามารถดําเนินการกรอกข้อมูล
นักเรียนที่ย้ายเข้า,ย้ายออก ในรอบสิ้นปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 - 30 มีนาคม 2563) ได้ทันที
- ให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2562 นี้
ระบบมีการจัดเก็บข้อมูล GPA เพิ่มเติม
***ข้อควรระวัง***
- นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 (จบมาจากโรงเรียนอื่น) ห้ามกรอก
เข้าในรอบนี้เด็ดขาด หากทําพลาดให้รีบย้ายออกไปก่อน
- นักเรียนที่สอบปลายภาคที่โรงเรียน (จบที่โรงเรียนเราในปี 2560) ห้ามย้ายออก
(เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการทําจบ) ให้ทําข้อมูลสอบได้/สอบตกในเมนู 3.2.2 , 3.2.2.1 , 3.2.2.2 แทน
หากทําพลาดให้รีบย้ายเข้ากลับมาโดยใช้ข้อมูลเดิมรวมถึงวันที่เข้าเรียนให้ถูกต้อง
2. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) ที่เว็บไซต์ http://data.boppobec.info/emis/ ให้โรงเรียนดําเนินการให้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลครูบุคลากร
ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น วุฒิการศึกษา, ระดับชั้นที่สอน เป็นต้น
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อ 29 มกราคม 2563 ให้โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
จนถึงขั้นตอน ได้ผู้ให้เช่าไว้ก่อน การลงนามจะทําได้ ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ และได้รับการอนุมัติเงินงวดแล้วเท่านั้น

